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  الشخصينظام التقييم 
Personal Assessment System 

  

  �ول ��ة 
� ا��	�� ا�����
   للطالب والمعلمين  الشخصينظام التقييمإدارة  ةدور

 :والمؤسسات التالية
 المدارس الحكومية والخاصة �
  إدارات التربية والتعليم �
  المعاهد والمراكز التدريبية  �
  الجامعات والكليات  �

 

PAS Certification Training 

  

  جعلك في المقدمة دائمادوراتنا ت
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 نظام التقييم للطالب والمعلميندورة تأهيل المدربين في إدارة 
ثمانية من أفضل تقدم هذه الدورة خالصة األبحاث والنتائج العالمية لتطوير عملية التعلم والتعليم، وكيفية تحقيق ذلك عن طريق استخدام 

عدد كبير من االختبارات والمقاييس وأدوات التقييم هناك .  المستندة على بحوث عميقة استغرقت عشرات السنينمقاييس التعلم والتعليم
وقد تم بحث واختيار عدد من هذه .  وطرق التعلم المفضلة لديه وغير ذلك،المتنوعة تشمل سلوك اإلنسان وتفكيره وقيمه وقدراته وقابلياته

كما تم ". نظام التقييم الشخصي"ية الحاجة المتزايدة لها في المنطقة العربية، وتم تطوير نظام خاص بها هو المقاييس واألدوات المختلفة لتلب
  .تطوير برنامج على الحاسب اآللي إلدخال البيانات واستخراج التقارير لكل استبيان أو اختبار

  : مجموعات، هيإلى أربع) في الوقت الحاضر(وبسبب تعدد المقاييس وتنوعها فقد تم تقسيمها 

  عدد األيام  الدورة  الرمز  المجموعة

  3  للطالب والمعلمين نظام التقييم دورة تأهيل المدربين في PAS I )للطالب والمعلمين( مقاييس التعلم والتعليم -1

  3  لوكمقاييس السدورة تأهيل المدربين في إدارة  PAS II )للشركات والمؤسسات واألفراد( مقاييس السلوك والتعامل -2

  3  مقاييس الشخصيةدورة تأهيل المدربين في إدارة  PAS III )للشركات والمؤسسات واألفراد( مقاييس الشخصية -3

  2  )هيرمان(مقياس التفكير دورة تأهيل المدربين في إدارة   HBDI  )للشركات والمؤسسات واألفراد( مقاييس التفكير -4

 التعرف يتم في هذه الدورة. والتي تضم ثمانية مقاييس)  التعلم والتعليم للطالب والمعلمينمقاييس(تختص هذه الدورة بالمجموعة األولى 
استعراض خالصة األبحاث والنتائج وكذلك . على األسس العلمية لعملية القياس، والمقاييس وأنواعها ومزاياها وكيفية إدارتها وتطبيقها

  . وتحسينها، وكيفية تحقيق ذلك عن طريق استخدام هذه المقاييسالعالمية الهادفة إلى تطوير عملية التعلم والتعليم

	��	
�ا�� ه�� ا��ورة و�
  
التعرف على الفروق الفردية للطالب والمعلمين من زوايا مختلفة وأبعاد متعددة ألجل استثمارها في اختيار أفضل الطرق  �

كل فرد مجموعة فريدة من الخصائص ل أن أصبح ثابتا  فقد. والتعليم من قبل المعلم،واالستراتيجيات للتعلم من قبل الطالب
 . لمهارات والمعلومات الجديدةتعلم الفرد لكيفية في  الفريدة تؤثرهذه الخصائص . والنفسية والعاطفيةالبيولوجية 

الت يض وذلك عن طريق مراعاة التفه على النجاح في دراسته، أي األسلوب المفضل للتعلم، يساعدللطالبمعرفة نمط التعلم  �
 .  فيما يخص الدراسة والتعلملشخصيته المعرفية والوجدانيةالطبيعية 

، ، في المراحل الثانوية والجامعية لجميع الطالباألكاديمي األداءلتحسين   الدراسيةالمستويات  جميعتغطي هذه المقاييس الثمانية �
 . وفي جميع التخصصات

المعلمين  يسهل على،  من خالل االستبياناتعندما يتم تقييم الطالبو. وأساليب تعلم خاصة بهكل طالب مواطن قوة وضعف ل �
  .بطريقة أفضللمواد ا تدريس  لهميتيح الذي األمر،  لطلبتهم مواطن القوة والضعف بدقة علىالتعرف

 والحضور واألداء ، وهو المجال الذي يحفز الطالب على االختيار للطالب المتعلقة بالمجال العاطفيالجوانب ات االستبيانتغطي هذه �
 .بشكل واضح ودقيق  وكل هذه األبعاد تكشف عنها االستبيانات.في دراسته وتعليمه

التي و  والتعليم التعلم عملية التي تؤثر على البيئية والنفسية واالجتماعية المتغيراتقياس يمكن، عن طريق هذه االستبيانات، �
 .يته وزيادة فعالمي التعل–لتدريس ا رفع مستوىتساهم في 

 طرقهم وأساليبهم في على أنماطهم وتوجهاتهم التي تحكم التعرف ، حيث يمكنهملمعلمينباألساتذة وا  خاصةبعض هذه االستبيانات �
وبالتالي يكون في مقدورهم تغيير تلك الطرق واالستراتيجيات لزيادة األداء . ، ومدى مطابقتها ألنماط الطلبة وتوجهاتهمالتعليم

 . ية التعليميةوالفاعلية في العمل

ية وتكويناتهم تكشف هذه االستبيانات عن قابليات الطالب واستعداداتهم للدراسة والتخصص في مجاالت تناسب توجهاتهم المعرف �
   .النفسية والعاطفية، مما يساعدهم على تحديد مسارات تخصصاتهم األكاديمية والوظيفية المناسبة لهم

  ورة؟�	ذا ()'& %$#" ا�! 	رآ�ن 
� ه�� ا��
  :سيحصل كل مشارك في الدورة على

  مع تقارير نتائج االستبيان) دوالر350مجموع قيمتها نحو  (استبيان مجاني لكل مقياس �
 شهادة مدرب معتمد في إدارة هذه المقاييس وتفسيرها �
 .إدارة هذه المقاييس على  على قرص مدمج حيث يمكنه تدريب اآلخرين إلدارة المقاييسالمادة التدريبية �
 أسعار مخفضة للمقاييس  �

 .I المجموعة في إدارة مقاييسإدراج اسمه في موقع اإلنترنيت كمدرب معتمد  �

 PAS-eFormنسخة من برنامج االستبيانات اإللكترونية  �
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  �!, ه�� ا��ورة؟
ن أن يفيد من هذه الدورة  كما يمك.صممت هذه الدورة لألساتذة والمعلمين والطالب والمشرفين ومدراء المدارس وموظفي التربية والتعليم

  : مثلالمؤسساتكثير من 
 المدارس الحكومية والخاصة �
  إدارات التربية والتعليم �
  المعاهد والمراكز التدريبية  �
  الجامعات والكليات  �
  إدارات التدريب في الشركات والمؤسسات �

    الدورةأهداف
  : قادرين علىإعداد المشاركين ليكونوا مدربين

 تعلم والتعليم الشرح وإدارة مقاييس �

  وتقديم االستشارات بشأنهاتفسير المقاييس �

 تدريب مستعملي المقاييس على إدارتها وتطبيقها �

  البرنامج

 نظريات التعلم وأنماط التعلم �  اليوم األول 

 الفروق الفردية وأبعاد عملية التعلم �

 عملية القياس وفوائدها  �

  أنواع المقاييس ومميزاتها �

 الصدق والثبات: يسخواص المقاي �  اليوم الثاني

 العالمات الخام  والعالمات المعيارية �

 مقارنة المقاييس �

  استخدام المقاييس �

 تفسير المقاييس  �  اليوم الثالث

 تطبيقات عملية للطالب والمعلمين �

 والوظيفيةالتخصصات الدراسية  �

  المراجعة والختام �

  )PAS Iالمجموعة (المقاييس 

 Test Code  Assessment  اسم المقياس أو االختبار

 PAS1-DD Teaching Styles for Teachers مقياس مؤثرات التعليم للمعلمين

 PAS1-FS Learning Methods for S&E Students مقياس طرق التعلم لطالب العلوم والهندسة

  PAS1-GR Learning Strategies C&HS Students  لطالب الجامعة والثانوية الفعال التعلم استراتيجياتمقياس

 PAS1-HM Adults Learning Styles مقياس أنماط التعلم للكبار

  PAS1-KB Experiential Learning Styles مقياس أساليب التعلم التجريبي

 PAS1-VS VARK Test for Students مقياس تفضيالت التعلم للطالب

 PAS1-VT VARK Test for Teachers مقياس تفضيالت التعليم للمعلمين 

 PAS1-MI Multiple Intelligence Test ياس تقييم أنواع الذكاء مق

 



Alpha Training UK Limited, P O Box 120385, Dubai, UAE 
Tel: +971 4 351 6993, Fax: +971 4 351 6994, Email: info@alphatraining.co.uk  

Copyright © 2008 Alpha Training UK Limited 
4 

   واالختباراتالمقاييس

 Test Code  Assessment  اسم المقياس أو االختبار

     مقاييس التعلم والعليم: 1المجموعة 

 PAS1-DD Teaching Styles for Teachers مقياس مؤثرات التعليم للمعلمين

 PAS1-FS Learning Methods for S&E Students  العلوم والهندسةمقياس طرق التعلم لطالب

  PAS1-GR Learning Strategies C&HS Students  لطالب الجامعة والثانوية الفعال التعلم استراتيجياتمقياس

 PAS1-HM Adults Learning Styles  التعلم للكبارأنماطمقياس 

  PAS1-KB Experiential Learning Styles التجريبيمقياس أساليب التعلم 

 PAS1-VS VARK Test for Students مقياس تفضيالت التعلم للطالب

 PAS1-VT VARK Test for Teachers مقياس تفضيالت التعليم للمعلمين 

 PAS1-MI Multiple Intelligence Test مقياس تقييم أنواع الذكاء 

     مقاييس السلوك لألعمال: 2المجموعة 

 PAS2-BB Team Members Roles  أعضاء الفريق تقييماس مقي

PAS2-BD1 Behaviour Dimensions مقياس أبعاد السلوك والتعامل  1  

PAS2-BD2 Behaviour Dimensions مقياس أبعاد السلوك للشباب  2  

 PAS2-TKI Conflict Resolution مقياس أنماط السلوك تجاه الصراعات

 PAS2-LOC Locus of Control  الخارجيالحكم الداخلي واختبار 

     اختبارات الشخصية : 3المجموعة 

PAS3-PTI1 Personality Type Indicator الشخصية   مؤشر أبعاداختبار  1  

PAS3-PTI2 Personality Type Indicator الشخصية والتعامل  مؤشر أبعاداختبار  2  

 PAS3-AB5 AB5 Big 5 Personality Test    والسلوكاختبار األبعاد الخمسة للشخصية

     مقياس هيرمان

  PAS4-HBDI Herrmann Brain Dominance Instrument  أنواع التفكير والتعاملاستبيان 

  
  دورات تأهيل المدربين في إدارة المقاييس 

  األجور  عدد األيام  عدد المقاييس  رمز الدورة  الدورة

   دو0رPAS I 8  3  2500  ب والمعلمينللطالدورة تأهيل المدربين في نظام التقييم 

   دو0رPAS II  5  3  3500  مقاييس السلوكدورة تأهيل المدربين في إدارة 

   دو0رPAS III  3  3  3500  مقاييس الشخصيةدورة تأهيل المدربين في إدارة 

   دو0رHBDI  1  2  2500  )هيرمان(مقياس التفكير دورة تأهيل المدربين في إدارة 

���  

 


